GRUPPKORSBAND TILL HUSHÅLL och KONTOR

Edselehallen
- Dags för Julbak?
Vi bygger nu upp
en hylla med ICA´s
egna varor där vi
kommer att pressa
ner priserna för att
göra baket lite billigare!
- Bl.a. finns det mjöl, strösocker,
saffran och bakchoklad där ...
... - KOLLA IN DEN!!!

Extra lågt pris på clementiner
och apelsiner kör vi också!

Bullens pilsnerkorv
hel platta 12 burkar
(spara 70:-)

.

.
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Lite nya leksaker hittar ni i ”hörnan”

Ombud för: Posten - Systembolaget - Apotek - Svenska Spel - Bussgods - Schenker - DHL

Välkommen in till oss hälsar Jessica & Mattias m. personal!
Tel/fax: 0623 - 200 06 * Öppet: Månd - Fred 09.30-18.30, Lörd 09.30-13.30, Sönd 09.30-12.30

”STORT” UTSKICK
NÄSTA VECKA!
Manusstoppet är
som vanligt på
fredagar kl 17.00
veckan före
utgivning.
(måndagar 12.00 i mån
av utrymme).

VÄLKOMNA!

RamseleBladet
Storgatan 1, 880 40 Ramsele * Tel. 070 - 371 95 02 * e-post: ramselebladet@telia.com

Hos din ICA-handlare!

.
.

Just nu! 300kr
(så långt det räcker)

ÅRGÅNG 58 * VECKA 47 - 2022

Öppettider inför Jul;

Fred. 25:e, Lörd. 26:e o.
Sönd. 27/11 (1:a advent)
Fred. 2:a och Lörd. 3/12
(under Kajsa Kavat öppet till 17)

Sönd. 4/12 (2:a advent)
Fr.o.m. fredag 9/12 och
fram till den 23/12
öppet varje dag.

11.00 - 16.00

RamseleBladet

Välkomna in på Kägelbacken 4, Ramsele.

Tel. 070 - 371 95 02 * ramselebladet@telia.com

Stöd gärna vår förening
på bg. 5775-3881

ÄNTLIGEN
hälsar vi välkommen till
Invigningsfest av
”Nya ICA Nära Ramsele”
Den här veckan åker den vita ”ICA-Stig
kavajen” fram - för som ni vet används ju
den bara vid extra festliga tillfällen!!
På torsdag stänger vi kl 17.00 för att sedan
rulla ut röda mattan kl 18.00 och välkomnar inbjudna gäster (Ramsele företag och
föreningar) att invigningsmingla med oss.
Fredagsmorgon öppnar vi dörrarna 09.00
och då möts du av hejdundrande bra
erbjudanden i butiken. Från förmiddagen
kommer du också att träffa Inga som
bjuder på korvgryta med Ramselekorv från
Trångsvikens Chark & vi bjuder på kaffe,
tipsrunda och mycket annat smått å´ gott!

Dessa priser gäller från fredag - söndag;

6p Magnum mini white chocolate & cookies
Halva priset

25kr

(ord. 49.95)

Julkorv

Pepparkakor

Nyhléns

425g, ICA

15kr

20kr

Rosor 10-p.

Wienerbröd

(ord. 59.95)

butiksbakade

29kr

5kr

De första 50st kunderna som handlar för
250kr kommer dessutom få med sig en
”goodiebag” hem härifrån - så var ute
i god tid på fredagmorgon!!
På lördag har vi vårt alldeles egna Julfika
mellan kl 11-15. Då är ni välkomna att
dricka glögg och äta pepparkakor samt
vara med och tävla om fina priser!
Så ladda upp för en extra festlig helg här
hos oss på ICA Nära Ramsele .. - och du:
Tack för att du handlar för Ramsele ❤
Öppet: kl 09 - 20 alla dagar! * Tel.nr. 0623 - 100 12 * ICA nära Ramsele
.. - följ oss på facebook för att ta del av nyheter och fler erbjudanden!!

VINTERSTÖVEL
för barn och vuxna
(strl 25/26 - 51 - svart, blå och rosa)

fr. 799:-

Fodrade vinterhandskar!

VINTERKLÄDER
Välkomna in till oss!

Öppet: Månd-Fred 07-17

*

0623 - 101 45

*

... mer än bara däck!

Café Storfinnforsen
Fr.o.m. lördag 26/11 serveras JULBORD
varje lördag och söndag under advent
- 2 sittningar kl 12.00 och kl 15.00
BOKA GÄRNA!! (söndag 27:e endast kl 15)
Söndag den 27:e nov. kl 11.00-14.00 bjuder
Flyn-Storfinnforsens Byalag sina medlemmar
på det sedvanliga adventskaffet.
...................
HJÄRTLIGT VÄLKOMNA! 070
- 622 91 48 * 073 - 033 19 24

SHE SAID
Sönd. 27 nov. kl 18.30
(från 11 år, längd 2,09h)

MEDLEMSBINGO I LUNGSJÖN
Fredag 25 nov. kl 19.00, på Lägergården, skolan.
VÄLKOMMEN! /LFF

www.roansmobler.se

